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1. INTRODUKTION
1.1. Bakgrund
Projektet ”Baltic Center for Sustainable and Innovative Material Management”, SIMMCenter, syftar till att lyfta fram och sprida kunskap kring återvinningsteknik med fokus
på små och medelstora företag. Med återvinningsteknik avses i detta sammanhang 1)
olika mekaniska metoder att behandla och förädla jord samt 2) informationsteknik som
möjliggör en bättre styrning i byggprocessens olika skeden.
SIMM-Center drivs som ett kluster mellan Sverige, Finland och Estland och har som
målsättning att skapa en långsiktig plattform där verksamheter kan möta upp med sina
nuvarande kunder och nya kunder, utbyta kunskap, utveckla sina respektive affärer och
sin teknik.
1.2. Syfte och mål
1.2.1. Syfte
Byggsektorn är väldigt stor och inkluderar en mångfald av aktörer. Leverantörer av
återvinningsteknik är en av aktörerna som precis som alla andra aktörer har att utveckla
sina produkter och tjänster, sitt kundalternativ och inte minst sträva efter att etablera
långsiktiga och hållbara affärsmodeller.
De stora entreprenörerna arbetar normalt med långsiktiga men ständigt utvärderade
relationer till ett begränsat antal underleverantörer. På en starkt decentraliserad och
uppbruten marknad med en mångfald av aktörer, var och hur ska verksamheter som
tillhandahåller återvinningsteknik förhålla sig till deras primärkund?
1.2.2. Mål
I projektet SIMM-Center vill vi därför klargöra hur leverantörernas primärkund ser på
framtidens hantering av jord- och bergmassor och på användningen av
återvinningsteknik. Med detta som underlag vill ge teknikleverantörer konkreta förslag
för att etablera långsiktiga affärsrelationer.
1.3. Metod och tillvägagångssätt
Arbetet har utförts genom litteraturstudier, intervjuer och ”Stakeholder opinion
assessment” (SOA) med entreprenörer. Vidare har ingått vunna erfarenheter i samband
med de aktiviteter som SIMM-Center genomfört till dags dato.
Inledningsvis har en arbetet byggt på att beskriva byggsektorn, resurshantering med
avseende på jord- och bergmaterial, utvecklingsområden för mekanisk teknik och
entreprenörernas syn på saken. Därpå har intervjuer genomförts och arbetet har
dessutom sammanställts i ett examensarbete av Lagergren S (2014) och i föreliggande
rapport.
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1.4. Avgränsningar
Den huvudsakliga avgränsningen i genomförandet har skett genom att fokusera på
entreprenörer och deras syn och roll i byggprocessen. De har å andra sidan getts
möjlighet att förklara sin syn på andra aktörer och deras roller i sammanhanget med
målsättningen att detta ska ge oss en bild av eventuella kompletterande åtgärder för
leverantörer av återvinningsteknik.
2. BYGGINDUSTRIN – ETT PROJEKTFOLK
Byggsektorn är en av de största industrigrenarna i Sverige. 2012 omsatte hela
samhällsbyggnadssektorn sammanlagt över 500 miljarder kronor per år vilket
motsvarade 9 procent av BNP (Sveriges Byggindustrier, 2013). Värdet på
fastighetsbeståndet kan uppskattas till drygt 6 000 miljarder kronor då oräknat värdet av
infrastruktur som vägar, broar, järnvägar, hamnar, flygplatser m.m.
Av dessa 500 miljarder kronor stod bygg och anläggningsföretagen för 309 miljarder
kronor (arkitektbolag, fastighetsförvaltning, byggmaterialindustrierna och tekniska
konsultbyråer borträknade), och ca 32 % av dessa 309 miljarder kronorna omsattes i
Stockholms län (det län med näst störst omsättning motsvarade knappt 17 % av den
totala omsättningen).
Antalet anställda inom bygg industrin uppmättes till 312 000 personer var av 98 239
personer var anställda inom bygg och anläggningsföretagen.
En starkt projektorienterad verksamhet
Ur SIMM-Centers och Optimass perspektiv så kan byggandet och dess
underhållsverksamhet ses som ett avancerat sätt att utvinna, förädla och ianspråkta olika
resurser som jord- och bergmaterial för byggsektorn. I praktiken alla byggnadsverk och
anläggningar är ju på olika sätt sammansatta av material.
I dagens byggande betraktas de material som tillverkas i täkter som primära resurser
samtidigt som de material som genereras vid själva byggverksamheten i sig hanteras allt
efter de uppkommer i varje enskilt projekt. Detta sker dock sällan med någon högre
grad av ordning där de uppkomna materialen och deras potential för användning i andra
byggnadsverk samordnas. De enskilda projekten, stora eller små förefaller alltså vara
väldigt starka som enheter och arbeta självständigt. Hur har det blivit så? Landin et al
(2011) har i sin antalogi antagit ett perspektiv på byggprocessen och diskuterar
byggandets effektivitet. De menar bl a att:
- Ett vanligt byggprojekt genomförs av en lös konstellation av aktörer. En nästan unik
kombination av entreprenörer och underentreprenörer i flera led kommer samman för
varje enskilt projekt. Det är lite parodiskt när skattemyndigheten diskuterade att införa
krav på att det skulle finnas listor på vilka personer som arbetade på en viss arbetsplats
och att arbetarna skulle bära legitimation. I tex en bilfabrik släpps inte vem som helst in
och t ex Toyota jobbar långsiktigt med en viss uppsättning underleverantörer, som i
princip enbart byts ut när de under en längre period inte visat sig hålla måttet.
- Det säger också något om byggsektorn att man behöver en stark platschef som på
plats löser alla uppkomna problem när arbetsuppgifter och material ska samordnas. Att
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det överhuvudtaget uppstår en massa problem på plats visar på något fel i processen
och den övergripande organisationen.
- Ska effektiviteten utvecklas krävs det en långsiktig fokusering av alla inblandande,
vilket innebär att ackordslönemodeller med ständiga förhandlingar av den typ som är
vanliga inom byggsektorn tyder på att något är fel. Det är svårt att föreställa sig en
utveckling av mer effektiva processer när det är en lös konstellation av aktörer som har
starka incitament att agera kortsiktigt utifrån sina egna intressen.
Författarna illustrerar sedan problematiken med ett tankeexperiment där det antas att
byggföretagen och deras anställda byggnadsarbetare kom överens om månadslön och
om att löner ska knytas till den långsiktiga effektivitetsutvecklingen. Mycket av arbetet
görs dock fortfarande av underleverantörer. Nu kommer det en högkonjunktur och
produktionen ökar och det går att ta bra betalt för de färdiga produkterna.
Underleverantörerna som kan vara relativt små byggföretag passar på att höja sina
priser. I dessa företag finns dock många gånger samma kompetenser som
byggnadsarbetarna har och det innebär två saker.
1) De anställda arbetarna ser sina kompisar med egna företag tjäna mycket mer, och
2) Det blir frestande att jobba hos dem istället.
Att byggandet kännetecknas av en lös kortsiktig konstellation av aktörer förstärks som
nämndes ovan ytterligare av det upphandlingssystem som finns i den offentliga sektorn
fortsätter Landin et al (2011).
Det är vidare författarnas bedömning att ledande företag inom den privata sektorn i hög
grad arbetar med långsiktiga men ständigt utvärderade relationer till ett begränsat antal
underleverantörer och att de med dessa samarbetar kring produktutveckling och
ständiga förbättringar. Företagen upphandlar normalt inte underleverantörer från projekt
till projekt. Incitamenten för leverantören skulle därmed vara knuten till att de vet att de
får fortsatta uppdrag om de gör ett bra jobb. Med detta som utgångspunkt har gjort en
enkel analys kopplat till SIMM-Centers syfte och målsättning.
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3. RESURSEN JORD- OCH BERG
Byggande och underhåll av infrastruktur innebär att olika slags material tas i anspråk.
Den stora andelen både i volym och till tonnage utgörs av olika korniga material
vanligen av geologisk härkomst. Material kan förenklat antingen utvinnas i
täktverksamhet eller genereras i samband med bygg- och anläggningsverksamhet. I
Figur 1 framgår det principiella flödet mellan olika lokaliseringar av material, där det
utvinns, lagras eller används samt ”deponeras”. Notera att denna bild inte fångar den
decentralisering i enskilda projekt och tillika mångfald av projekt som hanteras, bara i
Stockholms Stad t ex, har de ca 400 projekt per år som rullar fortlöpande.

Figur 1: Beskriver det generella flödet vid byggnationer och anläggningar, där de blå pilarna
representerar material in till byggnation/anläggning och de röda pilarna transport bort från
byggnation/anläggning. ( Lagergren 2014)

Denna metabolism av jord- och bergmaterial omsätter tiotals miljarder kronor och
motsvarar ca 10-14 ton/år och person. Materialslagen är allt ifrån produkter baserade på
krossat berg, morän och grus- och sandfraktioner eller uppkomna material av
motsvarande ursprung och dessutom olika slag av silt-, ler- och liknande finkorniga
jordar eller blandningar av jord, ren eller förorenad. Material kan potentiellt användas
som ballast, konstruktions- eller fyllningsmaterial i olika bygg- och
anläggningskonstruktioner.
Ur ett resursperspektiv finns det uppenbara möjligheter ur ett tekniskt perspektiv att
nyttiggöra de material som genereras vid byggverksamhet. Materialen är snarlika de
som utvinns i täkter samtidigt som kvaliteteten inte kan styras på motsvarande sätt som
de täkter som lokaliseras genom val av lämpliga bergarter eller mineralförekomster.
Frostell och Svedberg (2010) ritade upp en schematisk bild, Figur 2, av vilken det
framgår att de massor som genereras i byggande och underhåll av infrastrukturen utgör
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en icke oansenlig mängd av den totala mängden som används. I ett framtida regimskifte
skulle detta kunna innebära att de material som finns inbyggda också kommer att
betraktas som en resurs i byggandet. Detta antagande har Magnusson et al (2014) gjort
en studie kring och konstaterar att det finns kunskapsluckor och att dagens praxis
fokuserar på avfallsflöden för bygg- och rivningsavfall (CDW, construction and
demolition waste) och att liten kunskap finns om förvaltning av hela systemet. Med hela
systemet menar Magnusson et al avses en integrerad syn på ianspråktagande av
jungfruliga resuser och nyttiggörande av de massor som genereras vid byggverksamhet.

Figur 2: En integrerad syn på materialförvaltning, där både material som hämtas från jungfruliga täkter
och material som genereras i byggverksamhet, innebär en potentiellt förbättrad resurshantering. (Figur
efter Frostell et al, 2010)

Betydande potentialer enligt forskning vid Luleå Tekniska Universitet
I ett forsknings- och utvecklingsarbete avseende materialförvaltning som leds av
(Lundberg K, 2014) vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) pågår idag arbeten för att
bedöma potentialer för olika scenario. Arbetet befinner sig nu i ett inledande skede,
likväl konstateras att samhället och dess aktörer har stora potentialer som kan
nyttiggöras. T ex i exemplet Tyresö kommun kan de reducera kostnader med miljontals
kronor årligen bara genom att koordinera sin ”portfölj” med materialet entreprenadberg.
I LTUs studier av saken har de bl a tittat på Botkyrka kommun och konstaterar att med
ganska enkla åtgärder bör också Botkyrka kunna reducera sina kostnader med 10-tals
miljoner per år genom en förbättrad materialhantering.
Situationen är ingalunda unik i Helsingfors stad där staden genom olika åtgärder som t
ex krav i upphandling, anordning av ytor för behandling av material och teknik för
uppgradering minskar sina kostnader med ca 7 miljoner Euro och reducerar
transportarbetet med 35 000 ton km för 2013 (Mikko Suominen, 2014). Denna situation
är ingalunda något som svenska entreprenörer inte ser möjligheter att kapitalisera på.
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Idag arbetar i flera av dem med olika affärsmodeller och kunderbjudanden för att
återinföra de sekundära jord- och bergmaterialen som genereras, NCC arbetar under
begreppet NCC Recyling, PEAB har lanserat Swerecycle och andra arbetar på sin sida
med att utveckla nya kunderbjudanden.
Praxis, Benämningar och begreppsförvirring
Mekanisk teknik är en nyckel för att begränsa uppkomsten av eller hantera de material
som uppkommer vid byggverksamhet. I dagens praxis i Sverige har vårt överskott och
goda utrymme etablerat en industri som är van och mycket kompetent på att hantera
jord med hög kvalitet. Vi har gott om berg, grus och sandförekomster. De senare har
dock värderats om som en följd av ökade krav på att skydda grundvattentillgångar.
Jungfruligt berg eller ”naturlig ballast” utgör fortfarande en primär råvara och mycket
av dagens praxis i byggandet har utvecklats kopplat till denna ”stora” resurs. I andra
länder å andra sidan finns inte samma tillgång eller andra resurser har utvecklats.
Tabell X som utvecklats i ett europasamarbete i byggindustrin framgår att det i
praktiken finns en mångfald av material som är aktuella i dagens byggande med
avseende på ballast för obundna och bundna material. Notera att det sk ”Specifika
materialet” ”Uppschaktad jord” inte anges som en källa från bygg- och rivningsindustri
och att det dessutom inte får en högre upplösning och tydligare specifikation. Detta är
märkligt i skenet av att det samtidigt är betydande volymer som avses och det i sin tur i
praktiken är en mångfald av olika typer av jordar, se Tabell XX, som bör kunna utgöra
en resurs i byggverksamhet.
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Tabell X: Exempel på Bilaga A hämtat från EN 13242 Ballast för obundna och hydrauliskt bundna
material till väg- och anläggningsbyggande. Lista över klassificeringskoder och status för
ursprungskällor. Notera att jord- och bergmassor som uppkommer vid bygg- och rivningsverksamhet
saknas men anges under I1 som uppschaktad jord.
Nr

Ursprungskälla
för materialet

Undergrupp

P

Naturlig ballast

P

A

Bygg- och
rivningsindustri

B

Förbränning av
hushållsavfall

C

Kolkraftsindustri

D

Järn- och
stålindustri

E

Stålindustri (exkl.
järn)

F

Gjuteriindustri

G

Gruvindustri och
stenbrott

H

Underhållsarbete,
muddring

I

Övrigt

Specifikt
material

"History
of use"

Särskilda
krav i bef
standard

Behövs
ytterligare
krav?

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

A1

Återvunnen asfalt

A2

Krossad betong

A3

Krossat tegel

A4

Blandning av A1,
A2 och A3

H1

sand

Ja

Nej

Nej

H2

lera

Nej

-

-

I1

Uppschaktad jord

Nej

-

-

I2

Aska från förbränt
slam (från
pappersbruk)

Ja

Nej

Ja

I3

Aska från förbränt
avloppsslam

Ja

Nej

Ja

I4

Biobränsleaska

Ja

Nej

Ja

I5

Krossat glas

Ja

Ja

Nej

I6

Expanderad lera
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Tabell XX: Av Trafikverkets och AMA indelning av materialtyper är det uppenbart att de i Tabell X så
”Uppschaktade jordarna” i själva verket kan vara en mängd olika slags material som utgör en potentiell
resurs i byggandet och som ballast för obundna eller bundna material.

Kulkvarnsvärde

Finjordshalt
(0,063/63
mm)

Lerhalt
(0,002/0,0
63 mm)

Halt
organisk
jord
(%/63 mm)

Tjälfarlighetsklass

Bergtyp 1

≤ 18

< 10

-

≤2

1

Bergtyp 2

19-30

< 10

-

≤2

2

Block- och
stenjordarter.
Grovkorniga
jordarter

-

≤ 15

-

≤2

1

3A

Bergtyp 3

> 30

≤ 30

-

≤2

2

3B

Blandkorniga
jordarter

-

16-30

-

≤2

2

4A

Blandkorniga
jordarter

-

31-40

-

≤2

3

4B

Finkorniga
jordarter

-

> 40

> 40

≤2

3

5A

Finkorniga
jordarter

-

> 40

≤ 40

≤2

4

5B

Mineraljordart
er

-

-

-

3-6

4

6A

Organiska,
mineraliska
jordarter

-

-

-

7-20

3

6B

Organiska jord
arter

-

-

-

> 20

1
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Övriga
material. Enl
särskild
utredning.
T.ex.
Restprodukter
och Återvunna
material

-

-

-

Materialtyp

Benämningar
av berg och
jord

1

10
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4. UTVECKLINGSOMRÅDEN FÖR TEKNIK
I projektet Hållbar materialförsörjning i Stockholms län identifierades en rad
delområden där utveckling ansågs behövas för att bidra till en förbättrad
resurshantering, se Figur 3. Några av dessa adresseras i några av de i Sveriges nu största
projekt Optimass (www.optimass.se) och Hållbar berg- och mineralförsörjning
(Wallman 2014). I detta sammanhang, SIMM-Center, är det alldeles uppenbart att
mekanisk och informationsteknik är verktyg som skulle kunna bidra till en förbättrad
materialhantering. Problematiken är snarare det motsatta, det är ett hav av möjligheter,
inom vilka saksammanhang ska teknikleverantörer påbörja sin utveckling och
tydliggöra sitt kunderbjudande?

Figur 3. En bottom-up bild över identifierade delområden där utvecklingsarbete bör genomföras så att
hanteringen av material i Stockholmsregionen rör sig i en hållbarare riktning (Lundberg G et al 2012).

SIMM-Center adressar två huvudslag av tekniker, 1) Teknik för uppgradering eller
förädling och 2) Informations- och kommunikationsteknik för management av material.
Av ovan framgår att det finns ett stor behov av teknik för att bidra till en bättre
resurshantering. Var är då efterfrågan störst? Inom vilka segment av byggandet ska
olika aktörer kapitalisera på just sina produkter och tjänster?
Enligt vår mening är det två huvudspår som kan utvecklas vidare, det ena avser olika
former av uppgradering och det andra kring olika stöd för att utveckla byggprocessen.
Dessa spår har olika förutsättningar och i viss mån olika målgrupper. Där den
mekaniska tekniken förefaller vara en primär affär mellan teknikleverantörer och
entreprenörer är ICT-tekniken också en affär som utöver relationen teknikleverantör och
entreprenör borde kunna utvecklas för användning av enskilda byggprojekt och deras
konsulter samt portföljägare.
I PM XX redovisar Frosth et al (2014) ett potpurri på de många olika
tekniksammanhang som kan vara aktuella. Ur ett materialperspektiv är det förenklat så
att det finns mycket teknik utvecklad och använd dagligen i täktverksamhet. Denna
teknik avser primärt olika former av berg och grovkorniga jordar. Motsvarande teknik
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kan utan större omställningar nyttiggöras för entreprenadberg (bergmaterial som
genereras vid byggande) och andra krossprodukter. Här kommer utvecklingen troligen
mest ske inkrementellt, d v s genom att befintlig teknik förbättras med grundlösningen
ligger kvar. Utmaning blir följaktligen att hitta lösningar för att öka produktiviteten. I
detta sammanhang förefaller mobilitet vara ett nyckelord för framtiden.
För finkorniga och organiska material som torv, leror och silt finns det idag teknik för
att begränsa uppkomsten av jord- och bergmassor som t ex stabilisering av KC-pelare,
masstabilisering och förbelastning samt verktikaldränering. Här ligger mycket av
utmaningen att hitta olika inkrementella innovationer som kan öka kapaciteten. Ett
sådant är den sk ProSol anläggning som PEAB utvecklad för stabilisering av finkorniga
muddermassor, se Figur 4.

Figur 4: ProSol PEAB) är ett exempel på en inkrementell innovation för hantering av finkorniga
muddermassor genom stabiliseringsteknik som avsevärt ökar kapaciteten och möjligheten till
kvalitetskontroll. I botten en robust teknik där den bärande idén är att tillsätta bindemedel för att
uppgradera en lågkvalitativ jord till högre kvalitet, i detta fall för användning i underbyggnad för
hamnytor. (Foto: B Svedberg)

För finkorniga och blandkorniga jordar som uppkommer vid byggverksamhet och
följaktligen behöver hanteras finns det å andra sidan en rad utmaningar. Detta kopplat
till att dess materialegenskaper sällan gör det möjligt att nyttiggöra för högre ändamål
än enkla fyllningar. Redan enkla fyllningar kan dessutom vara en utmaning att hantera i
praktiken där jordar är flytbenägna, har låg hållfasthet etc.
Berg och grovkornig jord som uppkommer har i praktiken samma grundförutsättningar
som de material som vanligen hanteras i täkter. Härur följer att tekniken i sig för
krossning, sortering redan finns. Samtidigt kommer den framtida utmaningen för ett
effektivare nyttjande av materialen troligen ligga i att göra tekniken mer tillgänglig i de
enskilda projekten eller på platser för mellanlagring eller återvinning, sk
materialterminaler.
I SIMM-Center har vi, som ett gott exempel, samverkat tillsammans med en grupp
aktörer och utveckla en lösning där två bland- och finkorniga jordar uppgraderas och
12

resultatet erbjuder en konkret konstruktionslösning. I detta fall har befintlig teknik för
blandning av andra material använts sk ALU-skopa och tvångsblandare, i Figur 5 visas
en sk ALU-skopa där blandning sker. Denna teknik skulle behöva utvecklas vidare eller
ny teknik utvecklas för att öka kapaciteten och möjligheten att kvalitetssäkra materialet,
Macsik J et al (2013).

Figur 5: Teknik och lösningar för blandning och kontroll av blandkorniga jordar behöver utvecklats för
högre kapacitet och kvalitet, på bilden en så kallad ALU-skopa. (Foto: Macsik J)
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5. ENTREPRENÖRERS SYN PÅ SAKEN
För att undersöka teknikleverantörernas primärkund har vi också genomfört en
”Stakeholder Opinion Assessment” en så kallad SOA. Syftet med arbetet var är att
klargöra vad aktörerna har för roller i materialhanteringen, vilka attityder som finns
angående återvinning och materialhantering samt få en klarare bild över de olika
lärandeprocesserna som aktörerna ligger på. Lärandeprocesserna beskrivs närmare i det
arbete som utfördes av Lagergren S (2014) hos Ecoloop AB.
Frågeställning
Byggbranschen är mycket stor och idag det inte finns någon som är ansvarig för flödet
av jord och bergmassor, så blir hanteringen av dessa massor sannolikt ineffektiv,
Lundberg et al (2012). För att försöka ta reda på vad som behöver göras för att kunna
effektivisera denna hantering kommer detta projekt behandla följande frågor.



Vilka är aktörerna och vad har de för roll i jord- och bergmaterialhanteringen?
Vilka attityder finns i branschen angående en hållbar materialhantering?

Aktörsanalys och valda aktörer
I arbetet utfördes en aktörsanalys över aktörerna inom återvinningsteknik av jord och
bergmassor. En aktörsanalys kan utföras på olika sätt. Antingen kan aktörsgruppen som
skall undersökas ingå i undersökningsgruppen, eller så kan gruppen utvärderas från
utomstående utvärderare. I vilket fall som helst skall alla intressentrepresentanter
beaktas vid undersökningen trots att ett varierande stort urval måste göras.
Den som utför aktörsanalysen måste bli insatt i hur systemet som denne skall undersöka
fungerar och kan på så vis ringa in målgruppen och personer som bör ingå i analysen.
När gruppen blivit definierad finns det flera olika sätt att gå vidare med datainsamling,
bland annat genom samtal, direkt observation, djupintervjuer mm. Gemensamt för alla
dessa sätt är det kvalitativa tillvägagångssättet. Ofta tar det lång tid för undersökaren att
formulera problemställningen och utifrån den formulera passande frågor etc.
Det finns mycket att vinna med en aktörsanalys, det talas bland annat om tre olika skäl
som kan motivera varför en aktörsanalys skall genomföras, demokratiska-, kunskapsoch målhanteringsargument samt användningsskälet. Utifrån det kunskapsmässiga
argumentet kan motivationen vara att ta reda på vad det finns för barriärer vid reformer
och implementering samt lärdom om hur samspelet mellan olika parter fungerar. Det
kan även motiveras med att kunskapsnivån kan användas som en sökstrategi för att
inleda en utvärdering, samt få veta hur en implementering eller reform har fungerat.
Med dessa argument är det därför inte svårt att motivera varför det är bra att göra en
aktörsanalys och intervjurundor innan ett projekt börjar.
Det är dock viktigt att väga nackdelar med fördelar innan en aktörsanalys påbörjas. En
aktörsanalys är ofta kostsam och tidskrävande. En annan risk med aktörsanalyser är att
de jämställer de intressenter som är utvalda, oberoende av de olika aktörernas position i
exempelvis samhället. Det finns också en fara med att urvalsgruppen ofta består i de
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organisationer som är bäst organiserade och mest engagerade, och att de intressenter
som är mer svåridentifierade och inte lika engagerade kan lämnas utanför.
Urvalet till denna studie kommer ske utifrån ett teoretiskt urval. Med teoretiskt urval
menas att urvalet lämpligen skall vara så heterogent som möjligt inom en väldigt
avgränsat homogenram. I arbetet har fokuserats på entreprenörer som är verksamma i
och runt omkring Stockholm, då hypotesen är att förutsättningarna för exempelvis
upplag och deponier skiljer sig åt i stora och små städer. Storleken på hur företagen har
varit varierade och har bestått av mindre och större ledande företag. Tanken var att
försöka identifiera lika många större företag som mindre företag för att försöka skapa
heterogenitet i den homogena målgruppen.
Aktörsgruppen som intervjuats är bygg och anläggningsföretag som använder sig av
återvinningstekniker inom jord och bergmassor. Åtta olika personer på sju olika
entreprenörföretag har intervjuats. De personer som deltagit i intervjun har haft liknande
roller i företagen, detta för att alla intervjupersoner ska ha liknande bakgrund och
förutsättningar till att svara på alla frågor. Tjänsterna innehållit strategiska möten, inom
såväl ekonomi som projektstyrning. Arbetsrollerna har berört ämnet jord och
bergmassor på sådant sätt att de suttit med i planerna för hur dessa skall hanteras.
Inledningsvis var målsättningen att behandla fem av branschens största entreprenörer
och fem små och medelstora företag. Det visade sig dock svårt att få de små och
medelstora företagen att vilja delta i intervjuer, vilket har resulterat i att studien istället
mestadels har bestått av de större företagen och ett mindre företag.
De företag som ingått i studien representeras av Sveriges största bygg och
anläggningsföretag, av Centraleuropas största bygg och anläggningsentreprenad med
verksamhet ibland annat Sverige, främst Stockholmsområdet, och ett mindre företag
som är verksamt i och runt om Stockholmsområdet. Den gemensamma omsättningen i
Sverige för dessa företag var under 2102 nära 119 miljarder kronor, vilket motsvarar ca
40 % av landets totala omsättning. Antal anställda inom de sju olika företagen
beräknades till nära 40 000 vilket även det motsvarar ca 40 % av landets anställda inom
bygg och anläggningsentreprenaderna.
Entreprenörernas syn på aktörernas attityd och inställning
I ett bygg och anläggningsprojekt är det som tidigare nämnt ett stort antal aktörer
inblandade i allt från planering till slutprodukt. I ett försök att bland annat ta reda på hur
entreprenörerna uppfattar de inblandade aktörerna i branschen och för att ta reda på var
det finns chans att påverka hur återvinnandet av jord och bergmassor skall kunna
utvecklas och bli bättre. Bad vi respondenterna att placera in de föreslagna 12 olika
aktörerna som ingår i undersökningsgruppen (Naturvårdverket, Boverket, Trafikverket,
forskning, utbildning, offentliga byggherrar, privata byggherrar, teknikkonsulter,
teknikleverantörer, entreprenörer, underentreprenörer och underleverantörer) i ett
diagram med axlarna attityd mot inflytande.
Alla personer som blev intervjuade kände inte att de hade tillräckligt med kunskap för
att kunna placera in alla aktörer i undersökningsgruppen. I Figur 6 är svaren
sammanställda, där varje prick i diagrammet representerar intervjupersonernas
uppfattning av respektive aktör.
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Figur 6: Sammanställning över entreprenörernas uppfattning av undersökningsgruppens attityd och
inflytande vid återvinning och återvinningstekniker (n=8)

Som synes är spridningen mellan de olika aktörerna stor, men vissa trender går dock att
urskilja. Exempelvis verkar uppfattningen om de offentliga byggherrarna vara ganska
lika hos nästan alla tillfrågade. Upplevelsen är att de offentliga byggherrarna har både
ett ganska så stort inflytande och ganska positiv attityd.
”De offentliga de har ju ofta väldigt stor kunskap. Men jag tänker mig att om man
kommer ut till lite mindre kommuner så är det ju kanske mindre. Men i Stockholms
kommun så är det stort inflytande och positiv attityd”
Många av de tillfrågade tyckte även att de offentliga byggherrarna hade ett större
inflytande och en bättre attityd än de privata byggherrarna.
”Jag tycker nog att de offentliga byggherrarna har kommit ganska långt just i den här
frågan och förstår att det krävs speciell behandling, och Naturvårdsverket har sina
riktlinjer som man ska förhålla sig till. Det finns en medvetandegrad hos de offentliga
byggherrarna som är ganska bra. De privata däremot är oftast ganska dåligt
medvetandet om hur den här frågan ska hanteras, då handlar det mer om de
konsulterna som de privata aktörerna handlar upp för specifika projekt. Om de
(konsulterna) är kunniga så funkar det bra, medvetenheten blir då stor, men om de inte
är det så kan det ibland bli lite brister där.”
Efter sammanfattningen och en gruppering av svaren, se Figur 7, är det lätt att se att den
aktör som entreprenörerna anser har mest inflytande och positiv attityd när det gäller
återvinningsteknik och återvinning av jord- och bergmassor är Trafikverket.

16

Figur 7: Sammanställning över trender ang. entreprenörernas uppfattning av undersökningsgruppens
attityd och inflytande vid återvinning och återvinningstekniker

Hinder för en utvecklad återvinning
Precis som arbetet i projektet Hållbar Materialförsörjning, Lundberg et al (2014),
indikerar har respondenterna varit inne på att det saknas en helhetssyn i branschen.
Vilket de menar gör att det inte finns någon inblick och förståelse för andra aktörer och
medför att branschen inte blir flexibel.
”Tittar man på totala miljöinsatsen när man gräver bort väldigt låga föroreningshalter
så blir det lite konstigt. Man använder grävmaskiner som använder fossila bränslen och
man kör iväg materialet väldigt långt. Så för att få bort en liten oljeförorening på 10
liter totalt har det gått åt flera tusen liter olja i arbetet med att få bort den låga
föroreningshalten.”
”Man har väl lite skygglappar på sig över vad de andra aktörerna gör. Man tittar ju
mest på sin egen del av branschen och entreprenörsled”
Samtidigt så finns det en uppgivenhet i branschen där entreprenörerna känner att de blir
nedtryckta av olika myndigheter när de kommer med nya förslag på lösningar, t ex
genom användning av återvinningsteknik.
”Vi som är entreprenörer har ju ofta bra idéer, men man blir ju ofta helt nedslagen i
skoskaften höll jag på att säg, när man kommer till en myndighetsperson. De säger bara
nej liksom, de sparkar bakut istället för att vara lite mer sådär ”AHA vad kul är
kommer ni med en idé” och försöker utveckla den istället.”
Ett problem som många tagit upp är att de upplever hinder i avtal och upphandlingar för
att kunna använda återvinningstekniker och återvunnet material.
”Man måste ha tydligare och klarare regler i upphandlingar och
upphandlingsutfarande. Det är inte alltid den kompetensen finns. Det är nog snarare
det, det är upphandlingskompetensen som saknas som gör att det kan strula till det.”
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”Jag skulle möjligtvis kunna säga att det är beställarkrav som är ett hinder. Där man
är alldeles för detaljerad i sin beskrivning av det materialet som skall användas.
Pågrund av okunskap, man godkänner inte frånsteg även om utförandet är likvärdigt,
även när man använder ett alternativt material. Det är väl någonting som det skulle
behövas en attitydförändring för att underlätta det.”
Framtidens materialförvaltning
Under intervjuerna så har det framkommit en del tekniker som intervjupersonerna tror
med lite utveckling kommer att användas mer och mer i framtiden, bland annat
inkapsling och in situ behandlingar. Inkaslingsmetoder med hjälp av geonät gör att
bärigheten hos materialet kan ökas genom att säkra så att jordpartiklar inte kan röra sig
horisontell. Fler fördelar med geonät är bland annat att grundens livslängd ökar samt att
sättningar jämnas ut och minskas. In situ behandlingar går ut på att på plats försöka
behandla förorenades massor. Fördelen med denna metod är att materialet inte behöver
fraktas och förorena nya ställen å andra sidan kan dess lokalisering vara svår att
återkoppla till senare.
De allra flesta av intervjupersonerna såg ekonomiska vinster som den största fördelen
om återvinningstekniken skulle bli bättre i framtiden, denna ekonomiska vinst sågs som
en del i minskade transporter vid återvinning av material på eller i närheten av
arbetsplatsen. Många såg även chansen till att kunna specialisera sig vid en utveckling
av olika återvinningstekniker.
”Eftersom vi har anläggningsverksamhet som har en ganska tung miljöpåverkan från
början, så är det ju viktigt att vi ska kunna påverka det så mycket som vi kan. Den
andra frågan är ju också att det är ju dessutom ekonomiskt hållbart. Att minska
transporter innebär ju minskade utgifter så att det är ju också viktigt. Så för oss så finns
det ju bara positiva effekter.”
”Jag tror att transporterna kommer att bara bli dyrare, om man inte hittar ett
alternativt sätt att transportera saker och ting. Det där med att gräva med grävmaskin
på diesel och lägga upp det på en lastbil och köra ut det ett antal mil för att tippa av det
någon stans. Och sedan köra med någon annan lastbil för att hämta material från en
bergtäkt eller från en annan arbetsplats där de krossar berg. Så det kommer löna sig
mycket mer att använda material som går att återanvända och kanske att man börjar
förstärka alternativ istället för att byta ut det.”
Om ungefär 15 år tror de personer som blivit intervjuade att det kommer bli större
restriktioner när det gäller transporter av material. De tror att logistikfrågan kommer bli
viktigare i framtiden då de tror att drivmedel så som diesel kommer att bli dyrare i
framtiden. Vissa är inne på att det myndigheter kommer ha mer restrektioner om hur
hanteringen av jord- och bergmassor ska se ut vid arbetsplatser och att det kommer att
bli någon form av beskattning på sådant material som körs iväg till deponier.
”Jag tror nog tom att man har någon form av myndighetskontroll, av en
miljökonsekvens beskrivningar för hur masshantering av ett projekt kan se ut. Det känns
som att det kommer lite redan nu att man ska redovisa lite i hur man har tänkt hantera
vissa frågor.”
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”Jag tror ju att det kommer komma någon slags straffavgift som gör att man reglerar
det här vi pratat om. Att man får skatta på sådant som man inte återanvänder osv. Jag
tror att fokus kommer göra att man tvingas till att utveckla sig. Och det känns ju som att
intresset ökar väldigt mycket redan nu.”
Teknikmässigt tror de att tekniken som finns idag kommer att förfinas och bli bättre de
kommande 15 åren. Logistiken kommer att förbättras och nya tekniker för bearbetning
och återvinning för t ex betong och asfalt kommer att bli bättre. De hoppas även på
lösningar för att på olika sätt att stabilisera material med sämre bärförmåga samt kunna
hantera förorenat material på plats för att kunna minska på transportarbetet.
”Jag tror att man kommer fortsätta i samma spår, man har kommit längre med
hanteringsstationer. Kanske att utvecklingen kommit längre med in situ lösningar där
man behandlar fler förorenade jordar på plats istället för att köra iväg det. Men där
man måste köra iväg grejer, så tror jag att vi kommer ha en mer förfinad logistik kring
det så att man minskar miljöpåverkan på det sättet. Sedan finns det ju en annan fråga,
det här med drivmedel för transportfordon och hur det sköts. Men det är ju en liten
annan industri.”
Andra är inne på att förändring kommer ske på längre sikt och att det inte kommer ha
hänt så jättemycket under de kommande 15 åren.
”Jag tror att det kommer ha skett någon utveckling, men sen om den kommer ske så fort
som man vill att den ska göra, det tror jag inte tyvärr, det beror helt på vilka styrmedel
som finns i samhället.”
Organisationer som uppgetts vara viktiga för att utveckling av återvinning av jord och
bergmassor skall ske, har varit de flesta varit inne på att Naturvårdsverket, Trafikverket,
avfallsbranschen (explicit Ragnsells), de geotekniska avdelningarna på universiteten,
samt media är bland de viktigaste organisationerna. Andra organisationer som nämnts
har varit regeringen, Boverket, länsstyrelsen, miljöenheter på kommuner och landsting,
AMA- kommittén, Sveriges byggindustrier (BI), Sveriges bergmaterialindustri (SBMI),
Maskinentreprenörerna (ME) – Bransch- och arbetsgivarförbund för
entreprenadmaskinföretag, CBI betonginstitutet, branschföreningen
MaskinLeverantörerna (ML), NCC Construction, Svenska geotekniska föreningen
(SGF), offentliga aktörer och exploateringskontoret.
De frågor som intervjupersonerna upplever som de viktigaste frågorna i framtiden för
lärande och utveckling har varit bland annat att utveckla utbildningarna för bygg och
anläggningsbranschen, där intervjupersonerna upplever att det ligger för dåligt fokus på
geoteknik i utbildningarna. Genom att lära sig mer om olika materials egenskaper tror
de kommer ge större förståelse för hur materialet skall hanteras vid bland annat
schaktning med mera. Att se tillbaka i tiden och försöka komplettera de nya metoderna
med gamla metoder från förr tror många också kan vara en nyckel till lärande och
utveckling av ett mer hållbart byggande skall kunna ske.
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”Gå tillbaka 100 år i tiden eller kanske inte ens så långt tillbaka, det räcker nog med
50-60 år. Då man inte hade alla maskiner som vi har idag, då var man tvungen för att
bygga en väg eller ett hus med det materialet som man hade på plats, utan att
transportera massorna jättelånga sträckor. Då var man tvungen att använda
materialets egenskaper i projektet. Mycket av den här kunskapen har nog tyvärr gått
förlorad idag i och med att man idag kör bort materialet och kör in nytt som man vet är
perfekt. Så att där har man nog stora möjligheter att lära sig och kunna använda den
gamla tekniken med den modern teknologin, och de resurser som finns idag, när det
gäller att sortera materialet, mäta hållfasthet mm.”
I sitt arbete gjorde Lagergren (2014) en sammanställning avseende hur respondenterna
såg på lärandet i sammanhanget optimering av jord- och bergmaterial. I Figur 8
redovisas läget för lärandet utefter begreppen mobilisering, implementering och
institutionalisering.

Figur 8: Översikt över hur längt vissa kärnfrågor kommit i lärandeprocessen för en optimering av jordoch bergmaterial. Notera att inom utbildning och helhetssyn samt för material som leror och jord menar
respondenterna att det är långt kvar tills det är institutionaliserat och används daglidags, Lagergren
(2014).
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6.

SUMMARY AND RECOMMENDATIONS

Det saknas en helhetssyn idag
Idag finns ingen enskild ”ägare” av uppgiften att tillskapa en förbättrad hantering av
jord- och bergmaterial. Frågan löses idag i varje enskilt projekt något som
respondenterna menar är en följd av att helhetssyn och utbildning saknas. Mångfalden
av aktörer framgår av Figur 9 och behovet av att hitta någon form av nod har också
uttryckts i projektet HMFS, Hållbar materialförsörjning i Stockholms Län, Lundberg et
al (2014). Samtidigt är att attityden till att använda återvinningsteknik positiv, samtidigt
som de intervjuade entreprenörerna menar att ekonomiska intressen är styrande i frågan
och att utbildning och att otydliga regelverk hämmar utvecklingen.

Figur 9: Schematisk illustration av komplexiteten i ballasthanteringsområdet och behovet av en samlande
nod. Beroende på medverkande parter och deras uppdrag och möjligheter kan en nod vara allt ifrån en
samverkansgrupp till att en/flera aktör/er tar ett ansvar för att regelbundet samla och strukturera
arbetsinsatser och erfarenhetsutbyte.

Att interagera i en projektorienterad byggindustri
Landin et al (2011)menar att det mycket förenklat två modeller för hur vi får konkurrens
och effektivitet i produktionen. I den första modellen fås effektivitet genom konkurrens
om enskilda relativt kortsiktiga arbetsuppgifter. Upphandling sker av någon som ska
sköta något i ett enskilt projekt eller leverera en tjänst under en kortare period.
Det finns en rad argument för denna konkurrensmodell, men samtidigt kan vi notera att
klassiska förebilder när det gäller effektiva företag som Toyota inom bilindustrin inte
alls jobbar så! Ett resultat i kontraktsteori/spelteori är också att det är mycket lättare att
skapa starka incitament inom ramen för potentiellt långsiktiga relationer, fortsätter
Landin et al (2011).
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Ledande företag inom den privata sektorn försöker på ledningsnivå att arbeta med
långsiktiga men ständigt utvärderade relationer till ett begränsat antal underleverantörer.
Tillsammans med dessa kan de sedan samarbeta kring produktutveckling och
genomföra ständiga förbättringar, intervju med representant för FoU ansvarig hos en av
största entreprenörer, Svedberg (2014).
Företagen upphandlar normalt inte underleverantörer från projekt till projekt.
Incitamenten för leverantören är knuten till att man vet att man får fortsatta uppdrag om
man gör ett bra jobb.
De potentiella resurserna
Respondenterna var mycket eniga om inom vilka materialslag som teknikutveckling och
nya lösningar erfordras. Dessa stämmer också väl överens med de material som föreslås
i projektet Optimass som prioriterade material, Rogbeck Y (2013). De utgörs förenklat
av olika fin- och blandkorniga jordas som inte nyttiggörs i dag. Exempel på sådana är
leror, fyllnadsmassor, finkorniga och flytbenägna moräner samt organiska jordar som
gyttja och torv.
I samband med våra olika event inom SIMM-center har det också förtydligats att
kunskapen om mängden och materialtyperna är god i de enskilda projekten. Men att när
väl ett projekt ska starta upp är sällan frågan klargjord hur materialen ska hanteras på
platsen eller hur de kan transporteras till materialterminaler eller annan lokalisering före
de används eller avyttras. Här uppstår alltså ”plötsligt” ett behov av att hantera resurser i
varje enskilt projekt, och de är många i en storstadsregion som Stockholm.
Byggherrarnas kravställning speglar entreprenörernas möjligheter
I värdekedjan är gällande praxis och regelverk oerhört styrande idag. För att jämföra
olika alternativ tillämpas vanligen lägsta pris och alternativa lösningar diskvalificeras
ofta för att dessa inte är direkt jämförbara med ”normerade” eller av byggherrar
efterfrågade lösningar. En förutsättning som respondenterna därför lyfter är att former
för att kunna acceptera förslag på alternativa lösningar behöver utvecklas. Detta
åskådliggörs t ex av deras syn på upphandling i lärande processen, se Figur 8.
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Förslag på åtaganden för leverantörer av återvinningsteknik
Denna syntes av arbetet i denna del av SIMM-Center renderar olika konkreta förslag för
leverantörer av återvinningsteknik. Förenklat föreslås åtgärderna delas in i tre delar
-

Utvecklad interaktion med byggindustrin
o Intensifiera arbetet produktutveckling och ständiga förbättringar
tillsammans med primärkunden, dvs entreprenörer, t ex inom ramen för
SBUF
o Utveckla samarbeten med slutkund och entreprenör för att Introducera ny
teknik och utveckla verktyget upphandling, t ex inom ramen för
Vinnovas strategiska plattformar
o Etablera en plattform för teknikleverantörer för att etablera ny praxis och
gemensamt förhållningssätt till primär och slutkund

-

Fokusera på teknik för
o Uppgradering av ”Problemjordar” som lera, fin- och blandkornig jord
o Att förbättra återvinning av asfalt, betong och förorenad jord
o Klassificering och positionering av material för möjliggöra utbyte mellan
projekt
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The SIMM-Center cluster project has developed and
established a platform concerning technologies for upgrading,
recycling and management of excavated soil and mineral
materials. The platform is a cooperation between clusters in
Sweden, Finland and Estonia that have been funded by the
participants and Innovation Express.
In this report a study on contractors position on recycling
technologies are presented. Further action is proposed for
SME to enhance their market position, for example forming of
strategic alliances and focus development on “difficult” soils
such as clays, moraine and like and on ICT-solutions for daily
management of excavated soils.
www.simmcenter.eu
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